Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz

Usnesení zastupitelstva městyse
z 29. veřejného zasedání konaného dne 27. června 2018
Zastupitelstvo městyse:

A. Schvaluje:
1.29

Koupi pozemků p.č. st. 314/2, st. 593, st. 314/3, st. 591, st. 590, 1771/1, 1769/9 KÚ Klenčí
pod Čerchovem jejichž součástí jsou i stavby.

2.29

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD.2014.006.8.229.Klenci.UP na zpracování Územního
plánu městyse Klenčí pod Čerchovem se společností SLADKÝ & PARTNERS s.r.o.

3.29

Celoroční hospodaření ÚSC DSO Svazek Domažlicko a závěrečný účet ÚSC DSO Svazek
Domažlicko za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2017 bez výhrad.

4.29

Celoroční hospodaření DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce a závěrečný účet
DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.

5.29

Žádost VRMKO, z.s. o příspěvek na činnost v roce 2018 a příspěvek ve výši 1.500,- Kč.

6.29

Pronájem prostor v budově úřadu městyse s platností od 1. 9. 2018 dle žádosti.

7.29

Rozpočtové opatření č. 5/2018 k 30. 6. 2018.

8.29

Kroniku městyse za roky 2012 a 2013 a její uzavření za tyto roky.

9.29

Žádost Rodinného a mateřského centra Klenčátka, z.s. Klenčí pod Čerchovem
o sponzorský dar na činnost v roce 2018 a příspěvek ve výši 7.000,- Kč.

10.29 Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým příspěvkům s VRMKO, z.s. a RMC Klenčátka, z.s.

B. Ukládá:
11.29 Starostovi jednat o podmínkách prodeje pozemků p.č. st. 314/2, st. 593, st. 314/3, st. 591,
st. 590, 1771/1, 1769/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem jejichž součástí jsou i stavby se spol.
Lintech solar, s.r.o.
12.29 Starostovi připravit návrh na financování koupě pozemků p.č. st. 314/2, st. 593, st. 314/3,
st. 591, st. 590, 1771/1, 1769/9 KÚ Klenčí pod Čerchovem jejichž součástí jsou i stavby.
13.29 Starostovi připravit finanční analýzu provozních nákladů objektů stojících na pozemcích
p.č. st. 314/2, st. 593, st. 314/3, st. 591 a st. 590.
14.29 Starostovi zajistit znalecký posudek na pozemek p.č. st. 425/18 KÚ Klenčí pod Čerchovem
vč. objektu na tomto pozemku.

15.29 Starostovi zajistit znalecký posudek na pozemek a objekt p.č. st. 425/16 v Klenčí
pod Čerchovem.
16.29 Starostovi projednat navrhovanou směnu pozemků p.č. 737/5 část ideální poloviny p.č.
113 a stavební 112 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem.
17.29 Starostovi ve spolupráci s výborem pro výstavbu a územní plánování projednat žádost
o odkoupení části pozemku p.č. 121/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
18.29 Starostovi jednat s vedoucími pracovníky Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, p.o.
o možném rozdělení na dvě samostatné právnické osoby.
19.29 Starostovi zajistit firmu pro opravu pomníku obětem 1. světové války a Lomikarových
božích muk.

C. Bere na vědomí:
20.29 Zprávu starosty o plnění usnesení.
21.29 Návrh ÚP pro společné jednání.
22.29 Žádost o prodej pozemku p.č. st. 425/18 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
23.29 Žádost o směnu pozemků p.č. 737/5 část ideální poloviny p.č. 113 a stavební 112 vše KÚ
Klenčí pod Čerchovem za ideální polovinu pozemku p.č. 113 KÚ Klenčí pod Čerchovem
ve vlastnictví Městyse Klenčí pod Čerchovem.
24.29 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 121/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
25.29 Zprávu starosty o návštěvě partnerského města Herent v Klenčí pod Čerchovem.
26.29 Zápis společnosti Praves, s.r.o. z projednání vyúčtování provozování vodovodu
a kanalizace v obci Klenčí pod Čerchovem za rok 2017.
28.29 Výstupy z jednání starosty a zástupce dopravního inspektorátu.
29.29 Aktuální stav projektů v rámci dotačního titulu Cíl 3 – přeshraniční spolupráce.
30.29 Osvědčení o úspoře emisí od společnosti EKO-KOM a.s.
31.29 Zprávy o činnosti výborů: kontrolního, finančního, pro životní prostředí, osadního,
pro kulturu a sport, pro výstavbu a územní plánování.

D. Neschvaluje
32.29 Žádost o příspěvek na pořízení automobilu pro dětský domov Robinson v Klenčí
pod Čerchovem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termín příštího zasedání zastupitelstva 29. 8. 2018.
Jan Bozděch
starosta městyse
Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva městyse je vyvěšeno na místě obvyklém (na úřední desce)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne: 2. 7. 2018

……………………………

Sejmuto dne: 20. 7. 2018

……………………………

